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Stržen, obrnjen v nebo,
lahko predstavlja tudi krivuljo življenja ...
(Foto: NRP)

UVODNI NAGOVOR
Stržen po jezerskem dnu ponovno vijuga v svojih mogočnih okljukih. Kot nekoč. Velik
uspeh, saj se je na trenutke izvedba posega zdela neizvedljiva. Še ne toliko časa nazaj sem
bila prepričana, da bo to moja najljubša številka biltena. Bilten, ki bo opisoval, kako smo
Strženu vrnili njegovo naravno podobo, bilten, ki bo napolnjen z vsebinami, s katerimi
se park in vsi sodelujoči v tej zgodbi lahko resnično pohvalimo, saj nam je uspelo nekaj
zgodovinskega. Naredili smo nekaj dobrega za jezero. Mu vrnili delček duše. O tem bo v
naslednjih poglavjih tekla beseda. Poskušali smo razložiti vse. Od tega, zakaj je ta poseg
tako pomemben, do tega, kako smo to izvedli, predstavili smo vam tudi nekaj zgodovine
in mnenj strokovnjakov ter sodelujočih deležnikov. Nismo pozabili na zahvale ključnim
osebam, ki so naša prizadevanja podpirale, nam podale soglasja. Tudi v mojem imenu
hvala vsem!
Ko sedim za računalnikom in iščem besede za nadaljevanje tega uvodnika, ko pišem
in brišem stavke, ki bi bili preveč osebni in se Darja s temi zapisi ne bi strinjala, ter
razmišljam, kako za vraga naj to napišem, mi je prišlo na misel naslednje. Če bi vijugajoči
se Stržen v Ključih privzdignili in pogledali s strani, oziroma če bi ga obrnili v nebo, bi
lahko predstavljal krivuljo življenja. Enkrat bližje soncu, drugič na dnu ali še globje – v
podzemlju. Kot bi sporočal, da je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev.
Novembra se je nad park zgrnil soj črnine. Izgubili smo drago sodelavko, jaz osebno tudi
dobro prijateljico. Darja je podpirala vse vogale naše institucije. Vedno se je držala v
ozadju, ni se želela fotografirati in izpostavljati, pa vendar je bila vpeta v čisto vse procese
dela v parku. Bila je ključni steber parka in v veselje mi je bilo delati z njo. Neskončno jo
bomo pogrešali.
Ko takole razmišljam, mi bo ravno jezero spet nudilo drage spomine na najina druženja,
na delavnice pod drevesom, na kave, ki sva jih pili na obrobju in se pogovarjali o vsem,
včasih pa sva se tudi fotografirali za spomin.
Draga Darja, naj bo vsak trs na jezeru, ki se bo zibal ob pihljajih vetra, pozdrav tebi, naj bo
vsak odboj svetlobe jezerske gladine naš pomežik tebi, vsaka odkrita bela kukavičevka bo
spomin nate in nočna simfonija živalskih zvokov bo simfonija tebi v spomin.
Tolaži me misel Lincolna, ki je rekel, da na koncu življenja niso leta tista, ki štejejo, ampak
dejstvo, koliko življenja je bilo v teh letih. In ti, draga naša Darja, si življenje zagotovo
uživala. Iskreno sožalje družini.
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Ujet spomin
na jezeru z Darjo.
(Foto: Jošt Stergaršek)

SOFINANCERJI

3

www.life.notranjski-park.si

Foto: Zoran Vidrih

Povedali so ...
Zoran Vidrih

Foto: Ljubo Vukelič

Voda je življenje, in kjer je voda, je
življenja na Cerkniškem jezeru v izobilju. Rešeto je ključnega pomena za
preživetje rib, a zaradi pogoste prisotnosti človeka neprimerno za preživetje mnogih drugih vrst v sušnem obdobju. Zato je renaturacija
meandrov dobrodošel korak k ustvarjanju zavetja za premnoge
vrste – umaknjeno bo od vrveža, a še zmeraj dostopno ljubiteljem
in opazovalcem narave. Kot naravoslovni fotograf cenim te trenutke, ko se lahko zlijem z naravo, daleč od ropota vozil, in ob tem
ustvarim fotografije te pokrajine ter njenih čudovitih prebivalcev.
Letošnja suša je sicer pokazala, da se z globalnimi klimatskimi
spremembami spreminja tudi jezero, a upam, da bo ta renaturacija pomagala, da ohranimo jezero čim bolj podobno jezeru, kot so
ga poznali naši predniki.

Hišno pero: Matevž Podjed

Foto: NRP

Jurij Kunaver
Postavljanje starega stanja v naravi
je proces, ki ga le redko kje srečamo, tu, na Cerkniškem jezeru pa je
prisotno. Notranjski regijski park
ga zagotovo ni izvedel brez težav.
Vzpostaviti popolnoma staro stanje
je nemogoče. Po drugi strani pa je to
prizadevanje izraz spoštovanja, posebno intenziven in razločen odnos do narave, ki naj se razvija po
svoje. In ki naj jo tako, kakršna je, tudi občudujemo.

Foto: NRP

Boštjan Kovač
Renaturacija Stržena oziroma spreminjanje vodotokov je zahteven in
drzen projekt z več vidikov. Vodstvo
parka je zbralo dovolj poguma, da
se je tega zahtevnega projekta lotilo
in ga tudi uspešno vodilo – od pridobitve sredstev do izvedbe. Projekt je v
večini financiran iz evropskih sredstev
in izvajalci so projekt odlično izpeljali. Taki in podobni projekti prinašajo jezeru svežino, razvoj, delovna
mesta in vsem nam spremembo na bolje. Vsekakor so tudi nasprotna mnenja, ki jih težko komentiram, vendar sem prepričan, da bo
narava pokazala, kaj ji najbolj ustreza. Notranjski regijski park na
območju Cerkniškega jezera deluje v dobrobit narave. S tem pa
ohranja in privablja predvsem naravi naklonjene obiskovalce ter
ljudi, ki znajo prisluhniti naravi.

Jasno je, da pretekli posegi v Cerkniško jezero nisi bili narejeni
zato, ker bi želeli ljudje škodovati jezeru; pač pa so si tedaj na
tak način želeli olajšati, izboljšati življenje. Razumljivo. In jasno
je, da so bili ti isti ljudje ključni ohranjevalci krajine ter branik
pred večno potopitvijo polja v časih socialističnih energetskih
zablod. In enako jasno je, da je letošnja obnova vodotoka
Stržen eden največjih pozitivnih podvigov na Cerkniškem
jezeru v zgodovini. Jezero je prvič po 200 letih eksperimentov
doživelo poseg, ki neizpodbitno pomeni vračanje njegove
narave, njegove duše. Vračanje v čas Valvasorja. Kako vemo,
da renaturacija ni še ena izmed zgodovinskih zmot? Ker nam
to govorijo rezultati na terenu. In ker o pozitivnih učinkih
obnove obstaja soglasje več strokovnjakov.
O podvigu renaturacije je dr. Jurij Kunaver, sin Pavla
Kunaverja, dejal: »Oče bi bil ponosen.« Renaturacija Stržena je
pritegnila tudi pozornost mednarodne javnosti. Že dolga leta
se enkrat letno zberejo evropski strokovnjaki, ki se ukvarjajo
z renaturacijami po vsej Evropi (konferenca o ekoloških
obnovah – SER Europe). Pred letošnjo konferenco je bilo
projektov in s tem pobud za predstavitev ogromno. V prvem
krogu je mednarodna žirija izbrala najprej 18 zanimivejših
tem. Na koncu pa le tri. Med njimi obnovo Stržena.
A pravzaprav ni bistvo v tej mednarodni pozornosti. Bistvo
je v tem, da so se vse naše strokovne predpostavke in
hipoteze izkazale za prave, resnične. Potrdile so se na terenu.
Renaturacija nam je dala cel niz drugih strokovnih spoznanj
in precej strokovne samozavesti o delovanju ter stanju jezera.
Vem, v časih vsesplošne skepse do stroke in znanosti se zdi to
komu tudi krhko, a bom zelo iskren. Dvomi, negodovanje in
slaba volja nas ne zanimajo. Jezera nestrokovnim zaključkom
in ukrepom ne moremo prepustiti. Mi gremo naprej. V dobro
narave. V dobro razvoja premišljenega turizma in notranjske
kulture.
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OKLJUKI STRžeNa SO NaZaJ

PRETEKLI
POSEGI NA
CERKNIŠKEM
JEZERU
Tine Schein
Kdo ve, od kod ta voda narašča in kam ponika,
kdo ve, od kod prihaja in kam gre?
Človek sliši le njeno mrmranje globoko v tleh.
Začenjam z verzom, namenjenim presihajočemu Cerkniškemu jezeru, izpod peresa Richarda Zoozmanna, enega najboljših prevajalcev danteja alighierija v nemščino z začetka
20. stoletja. Knjiga je bila natisnjena leta 1909, njen naslov je
Dantes letzte Tage (Dantejevi zadnji dnevi). Jezero in njegovo
okolico opeva v svoji prvi pesnitvi z naslovom Dante se vrača
v Raveno.
Kaj vse ve jezero o svojem prvotnem stanju, o vsakoletnem
polnjenju in praznjenju, o ponikanju vode skozi kraško podzemlje Velike in Male Karlovice, Svinjske jame, jame v Kamnah, Nartah in Okencu proti Škocjanski dolini in naprej proti
Malograjski jami v zatrepni dolini Planinskega polja? Jezero
ve tudi, kje se pretaka njegova voda, ki ponikne v Rešetu,
Špajni jami, Vodonosu in Tilavi jami, Sitarci, Veliki in Mali Ponikvi, Bečkih, ajncah, Kevdercah, češlenci, Kotlu, Zajcevkah,
Veliki in Mali Bobnarci, Skednenci, Gebnu in v Loviščih pod
Otokom. Njegovo védenje o tem sega daleč nazaj. Naša védenja o jezeru pa so le približek tega.

prečevali odtok tudi srednje visokih in nizkih voda jezera. Njegova dela so obsegala tudi znižanje dotokov strug do vseh
petih požiralnikov v Nartah. To so bili prvi posegi za hitrejši
odtok vode iz Cerkniškega jezera. Od njih je minilo že 177 let.
Raffaeleju angelu Vicentiniju (1826/27–1885) je nove načrte
melioracij notranjskih kraških polj leta 1873 naročila Kranjska
deželna vlada na pobudo Kranjskega deželnega zbora. Po
dvoletnih spoznavanjih in raziskovanjih kraških polj ter hidroloških posebnosti kraških ponikalnic je leta 1875 svojo študijo
potrebnih melioracijskih posegov predstavil predstavnikom
deželne vlade in deželnega zbora. Njegova melioracijska
študija je obsegala načrt podzemskega odvodnega kanala iz Loške doline do izvirov pri Gorenjem Jezeru, izravnavo
vseh meandrov Stržena in nekaterih drugih večjih jezerskih
vodotokov, povečanje vhodnih delov požiralnikov Velike in
Male Karlovice, v končni fazi pa tudi izkop umetnega tunela
in strug do Planinskega polja.
Leta 1888 je Franz Kraus (1834–1897) objavil krajši članek z
naslovom Melioracijski posegi za hitrejše odvajanje vode s
kraških polj na Krajnskem, ki je temeljil na raziskovanjih kraškega podzemlja. Leta 1886 pa sta bila za načrte in izvedbe hitrejšega odvajanja vode ustanovljena dva tehnična oddelka:
prvi za porečje Ljubljanice, ki ga je vodil gozdni pomočnik Viljem (Wilhelm) Putick in je bil finančno podprt z Ministrstva za
kmetijstvo na dunaju, in oddelek za porečje reke Krke, ki ga je
vodil državni inženir J. V. Hrasky s finančno podporo Kranjske
deželne vlade. Viljem Putick (1856–1929) je začel svoje raziskave kraških polj že spomladi 1886. Njegov načrt hitrejšega
odtekanja kraških voda Planinskega polja je temeljil na predpostavki, da je podzemski dotok vode iz smeri Cerkniškega

In kaj je prvotno stanje jezera? Vsak ima svojo predstavo o
tem in včasih zelo zamegljeno sliko tega, česar se spominja
iz časa svojega življenja. Morda bi lahko na začetku prišli do
kompromisa, kaj je prvotno in kaj ni prvotno stanje jezera.
Mogoče bi lahko potegnili skupno misel o tem, da je prvotno
stanje jezera tisto, kar je bilo pred prvimi človekovimi posegi
v ta del narave, v ta del vse do danes skrivnostne pokrajine.
Malokdo ve, da so prve izravnave jezerskih vodotokov načrtovali že leta 1835. Prvi med njimi je bil alojzij Schaffenrath
(1794–1836). Ta je leta 1835 na pobudo okrožnega glavarstva
v Postojni po dveletnem raziskovanju izdelal načrt za regulacijo voda Cerkniškega jezera. Prav gotovo je njegove načrte
poznal Gregor Kebe z dolenjega Jezera in se lotil prvih del,
ki so omogočala hitrejši odtok vode iz Cerkniškega jezera. O
svojih idejah hitrejšega odtekanja vode in delih, ki jih je izvajal leta 1844, piše šele leta 1860 in nam poda kratek opis
del, ki so obsegala predvsem čiščenje požiralnikov in manjše
znižanje kamnitih pragov Velike in Male Karlovice, ki so pre-

Velika Karlovica pred letom 1892 z že deloma znižanim
kamnitim pragom pred njo, kar je omogočilo hitrejši
odtok srednjih in nizkih voda jezera.
(foto: Maks Šeber mlajši (nem. Max Schäber))
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jezera in podzemne Pivke, ki ponikne v Postojnski jami, veliko
večji od odtoka skozi vse podzemne jame in požiralnike na
širšem severnem delu Planinskega polja. Njegovi načrti so temeljili predvsem na iskanju možnosti povečanja odtoka skozi
talne požiralnike z umetno razširjenimi vhodnimi deli danes
imenovane Putikove štirne. Putick je svoje raziskovanje razširil
tudi na območje Loške doline, Cerkniškega jezera in doline
reke Rak. Kot nujne posege je predlagal znižanje in razširitev
vhodnega dela Golobine v Loški dolini in izkop odvodnega
kanala za odtekanje najnižjih vod. Za območje Cerkniškega
jezera je predlagal izravnavo nekaterih strug, poglobitev vhodov v Veliko in Malo Karlovico ter povečanje vhodnih delov
vseh požiralnikov v Nartah, Kamnah in poglobitev ter razširitev talnih odtokov Svinjske jame, ki bi postala najnižji in
glavni odvodnik jezerske vode. Izvedba njegovih načrtov je
zastala predvsem zaradi nasprotovanja prebivalcev najnižje
ležečih vasi na Ljubljanskem barju, ki so se upravičeno bali,
da bi hitrejši odtok vode z notranjskih kraških polj povečal
poplavno ogroženost njihovih domov in kmetijskih površin.
Večina avtorjevih zapisov o nekdanjih posegih za hitrejši odtok vode skorajda ne omenja del na Cerkniškem jezeru oziroma znižanja naravne skalne stopnje pred Veliko Karlovico, ki
je preprečevala hitrejši odtok srednjih in nižjih vod Cerkniškega jezera. Tudi pisna korespondenca med Putickom in ostalimi službami o tem je le delno ohranjena. Ohranjena pa je
natisnjena fotografija v Putickovem vodniku po notranjskem
podzemskem svetu z naslovom Fuhrer in die Grotten und
Höhlen … adelsberg, Lueg, Planina, St. Cancian und Zirknitz
in Krain. Vodnik je bil v več tiskarskih izvodih prvič natisnjen
verjetno leta 1892. Založil in natisnil ga je Richard Schäber (Rihard Šeber) oziroma njegova tiskarna. Skoraj z gotovostjo pa
lahko zatrdimo, da je fotografije podzemnih in drugih kraških
pojavov in čudes fotografiral Max Schäber (Maks Šeber), mlajši brat Richarda Schäbra. V poglavju vodnika, ki opisuje Cerkniško jezero, je natisnjena tudi fotografija Velike Karlovice z
delno znižanim in v desnem delu prebitim skalnim pragom za
hitrejši odtok tudi nizkih vod jezera v notranjost največje požiralne jame Cerkniškega jezera. Fotografija iz leta 1892 nam
potrjuje dejstvo, da je bil vhodni skalni prag pred Veliko Karlovico prebit okoli leta 1890, ko je dela hitrejšega odvajanja
vode s kraških polj vodil Viljem Putick, in ne v času osuševalnih del, ki jih je vodila Vodna zadruga v Cerknici.
Osuševalna dela za hitrejši in neškodljiv odtok poplavne vode
na Cerkniškem jezeru so takrat za nekaj časa zastala, dokler ni
bila leta 1921 v Cerknici ustanovljena Vodna zadruga. Le-ta
naj bi poskrbela za hitrejši odtok vode iz Cerkniškega jezera
in s tem izboljšala pogoje kmetovanja na 2400 ha, ki bi jih z
osuševalnimi posegi človek za vedno ukradel jezeru. Pričakovanja so bila velika, saj so vsi – takrat seveda večinoma lačni
prebivalci okoliških vasi – na mestu, kjer se je sicer razlivala
jezerska voda, v mislih videli pšenično polje, ki valovi v vetru.
Leta 1908 so v okviru Vodne zadruge poglobili in povečali
vhodni del struge od struge Cerkniščice do Male Karlovice.
Lastniki jezerskih zemljišč so zbrali 2300 kron za poglobitev
Male Karlovice in nekaterih strug. da je bilo to delo precej
obsežno, je razvidno iz podatka, da so porabili 40 kg smodnika in 35 dinamitnih nabojev. »Od tega časa naprej nizka
jezerska voda veliko hitreje odteka, kar ima velik učinek na
razvoj trave, ki se je po množini in kakovosti precej izboljšala.« Tako pravi o tedanjih posegih Matevž Martinčič, domačin z dolenjega Jezera, ki je ta dela tudi vodil.

Vhod v Malo Karlovico, poglobljen pred prvo svetovno vojno.

V letih med obema vojnama so bili izvedeni največji melioracijski posegi na Cerkniškem jezeru. Struga Stržena je bila v
črnih mlakah zravnana v dolžini 2,4 km in v Kjučih v dolžini
2,1 km. Izravnane so bile tudi struge žerovniščice (v dolžini
3 km), Lipsenjščice (v dolžini 1,3 km), Tresenca (dobrih 1,7
km), Goriškega Brežička (1,8 km), Martinjščice (1,3 km), Marije Magdalene (1,4 km) in Cerkniščice pod dolenjo vasjo (1,1
km). Prav tako je bila izravnana in poglobljena struga Stržena od prvih Nart do Svinjske jame v dolžini 1 km. Izravnalna
dela, ki jih je vodil alojz Hočevar, zaposlen na banski vodni
upravi, je prekinila druga svetovna vojna. Takrat so ravno začeli z deli izravnave struge na spodnjem delu Cerkniščice,
kar je danes vidno kot nekaj metrov širok in 1 m globok jarek
tik pod strmim in skalnim pobočjem med jamo Okence in
Novo Karlovico oziroma nekdanjim požiralnikom Rakovski
mostek, ki je bil zasut med gradnjo Nove Karlovice. druga
svetovna vojna je melioracijska dela Vodne zadruge povsem
ustavila, po koncu vojne pa zadruga ni več zaživela.
V idejnem načrtu iz leta 1940 pa lahko preberemo, da so želeli vodo Cerkniškega jezera po 12 km dolgem podzemnem
tunelu speljati na rob Ljubljanskega barja pri Borovnici, kjer
bi stala večja hidroelektrarna, ki bi z elektriko oskrbovala
Ljubljano in njeno širšo okolico. Nekaj let pozneje (okoli l.
1950) je Cerkniško jezero postalo tudi vojaški poligon za urjenje topničarjev in letalstva, med ljudmi je še dobro znan
tedanji napad letala na čredo krav pred vasjo dolenje Jezero, ki so jih ljudje gnali na pašo. Tedaj so se začele tudi prve
geološke raziskave jezerskega dna in v ta namen je bilo izvrtanih več geoloških vrtin do globine 100 m, ki so potrdile, da
se ponikla voda jezera pretaka tudi na tej globini. Raziskave
so bile del projekta pridobivanja električne energije in tesnjenja podzemskih jezerskih pretokov, ki je bil predstavljen
v študiji Vodnogospodarske osnove porečja Ljubljanice
(1954). Med Otokom in Lipsenjem bi v ravni črti zgradili do 8
metrov visok nasip, ki bi zadrževal vodo, ta pa bi se po umetnih kanalih pretakala proti Planinskemu polju, kjer bi bila v
Cirju postavljena večja hidroelektrarna. Prav tako bi bil del
Planinskega polja z umetno do 12 m visoko pregrado ločen
od vseh požiralnih jam in ponorov voda. Iz te ojezeritve pa
bi bila jezerska voda po podzemnih rovih speljana do elektrarn pri gradu Bistra in Verdu.
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dobrih 6 metrov, in zatesnili požiralnike, da jezero ne bi moglo več odtekati. Nasip, ki bi po načrtih obdajal predvsem
severni del jezera, bi bil izgrajen kar iz izravnave Klejnega
vrha, ki bi se v celoti znižal za nekaj 10 metrov. Na tej izravnavi in območju Pretržja med Gorico in Ribiškim kotom pa
bi zrasli hoteli, počitniški bungalovi, šotorišča in pripadajoča
turistična infrastruktura.

Načrt izgradnje 8-metrskega nasipa
iz Idejnega projekta stalne ojezeritve
Cerkniškega jezera iz leta 1965.

Iste cilje, le bolj podrobno razdelane, najdemo tudi v študiji z
naslovom Idejni projekt stalne ojezeritve Cerkniškega jezera
(1965). Njen glavni projektant je bil ing. dr. Franc Jenko. Tej
študiji so se uprli domačini z dolenjega Jezera, pa tudi Pavel
Kunaver, ki je bil velik borec za ohranitev Cerkniškega jezera
v naravni obliki. Ali je uspelo njim ali pa v tistem času ni bilo
zagotovljenega finančnega vira za izgradnjo tega projekta,
ne vemo natančno.
Leta 1969 je bil za namene »raziskovanj« izveden projekt
zatesnitve Velike in Male Karlovice ter vseh petih požiralnih
jam v Nartah. Takrat je bila narejena nova betonska povezava jezerskih podzemnih rovov Velike Karlovice pri nekdanji
požiralni jami Rakovski mostek, ki je danes znana kot Nova
Karlovica.

Še ena projektna rešitev stalne ojezeritve Cerkniškega jezera je bila narejena leta 1980 – Večnamenska akumulacija
Cerkniškega jezera. Vodja projekta in projektantskih rešitev je bil Marko Breznik. Tokrat je bilo razlogov za stalno
ojezeritev več. Osnovni namen je bil pridobivanje električne energije, drugi – razvoj turizma, tretjega – prikritega
– pa najdemo v sami študiji, kjer piše: »S tem se bo koncentracija onesnaženja Ljubljanice in Save, ki je največja v
sušni dobi, močno zmanjšala, povečan pa bo tudi pretok
hladilne vode za nuklearno toplarno dolsko in Nuklearno
elektrarno Krško.« Starejši ljudje se gotovo še spomnijo
polemik o pregrevanju Save pod nuklearko za 2 °C, ki so
bile zelo pogoste že pred izgradnjo same nuklearke; skoraj
nihče pa ne ve, da so tedaj hoteli na sotočju Save in Ljubljanice zgraditi drugo jedrsko elektrarno.
Projekt ojezeritve je predvideval izgradnjo polkrožnega
nasipa, visokega 12 metrov, od Klejnega Vrha do Ribiškega kota, preko Gorice, v polkrožnem nadaljevanju mimo
požiralnikov v Retju ter naprej pod Martinjak, Grahovo in
žirovnico. Pri Lipsenju bi se dotaknil pobočja. Ojezeritev bi
obsegala več kot 13 km², pod vodo bi bil skoraj ves Otok
in večina tamkajšnjih hiš, prav tako bi od drvošca ostal le
njegov najvišji greben, Zadnji kraj pa bi bil povezan z vodo
preko najnižjega dela med Zadnjim krajem in Godejševim
lazom.

Leta 1972 je bil izdelan razvojni turistični projekt Zgornji Jadran, ki je za turistični razvoj Cerkniškega jezera načrtoval
izgradnjo hotelov z več kot 1800 posteljami. Še pred tem bi
zgradili zadrževalnik vode, ki bi jezersko gladino dvignil za

Prerez 12 m visokega in 30 m širokega nasipa
iz Breznikovega projekta.

Predvidena izgradnja 12-metrskega nasipa
iz projekta z naslovom Večnamenska
akumulacija Cerkniškega jezera iz leta 1980.

Nanizal sem le nekaj v čas in prostor umeščenih idej in del
na območju Cerkniškega jezera v zadnjih stoletjih, ko si je
človek hotel podrediti ali celo izbrisati jezero s površja našega planeta. Menim, da je v tem stoletju prišel čas za obnovo
tudi ostalih vodotokov Cerkniškega jezera, tistih, ki jim je
človek odvzel tisočletne meandre. Naša dolžnost je, da jezeru vrnemo tisto, kar je nekdaj bilo njegovo, tisto, kar so mu
skozi stoletja z lažjo in pretvezo odvzeli.
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Pero zunanjega strokovnjaka

ZA
NEPOTVORJENO
NARAVO
CERKNIŠKEGA
JEZERA

krvavi pot potil, ker sem imel na čolnu celo trumo otrok, nas
pa je zajela huda burja in velik vihar, da smo se že pripravljali,
da nas bo vse potopilo. a smo imeli srečo zaradi dobrega čolnarja, ki je čoln zapeljal v varno zavetje nasipa, ki veže Otok
s Cerknico, in smo bili rešeni.« Pirš: »ali je res možno, da so
tako močne burje?« Kunaver: »Neverjetno, neverjetno, kadar
pride prava burja od vzhoda, lahko povzroči zalivanje čolna.«
Pirš: »Pravijo, da je jezero vsakič drugačno, da ima vsakič drugo podobo?« Kunaver: »Jezero sem obiskal v vsakem letnem
času večkrat. Večinoma s skupino dijakov smo tukaj vse obredli, od Velike Karlovice do Zadnjega kraja in Križne jame. To je
bilo naše stalno potovanje.«

Dr. Jurij Kunaver
Moj oče je bil brez kančka dvoma v prvih vrstah, če ne kar na
čelu branilcev nepotvorjene narave Cerkniškega jezera. Zato
je še kako prav, da obudim nekaj z njim povezanih dogodkov
le nekaj dni po 132. obletnici njegovega rojstva (19. december 1889).
Očeta so se na RTV spomnili ustvarjalci nekoč priljubljene oddaje Pod lipo. Tokrat so jo posneli kar na prostem, 10. maja
1987. Takrat je oče o svojem »ljubljenem jezeru« najbrž spregovoril zadnjič, kajti imel je 98 let in je umrl leto dni kasneje.
Osrednji prireditveni prostor je bil v bližini ponikve Rešeta, ki
pa se je ni videlo, le od vetra in valov vznemirjeno jezersko
gladino, po kateri so takrat švigali surfi.
Snemanje te edinstvene oddaje, katere vodja je bil pokojni
novinar Janez Pirš, je bil zahteven logistični zalogaj. Usklajevati je bilo treba dogajanje in snemanje na več med seboj
oddaljenih krajih.

Ogorčeni P. Kunaver v družbi predstavnikov cerkniške občine
(levo in desno) ter dr. Franceta Habeta in Roka Goloba
pred zazidano Veliko Karlovico, 1969.
(foto: Stane Peterlin)

Mojega očeta je Pirš v oddaji nagovoril trikrat. Prvič ga je vprašal: »Profesor Pavel Kunaver, po kolikem času ste sedaj spet
na jezeru?« Oče: »To pa je že par let od tega. Odkar postajam
star, me noge ne nosijo več. Po jezeru pa še stalno hrepenim,
ker sem ob njem ali na njem doživel vse lepo, enkrat pa tudi

Pavel Kunaver poslednjič ob Cerkniškem jezeru, jesen 1987.
(foto: Jurij Kunaver)

»Profesor, vsakič ko pridete semkaj, je jezero drugačno,« se je
Pirš obrnil na mojega očeta. »Kakšnega vidite danes?« »danes
je srednje veliko, je pa že precej upadlo, a v veliki vodi seže do
vasi, do prvih hiš.« »Kako ga občutite danes?« »Ja, strašno mi
je všeč, samo še bolj bi ga bilo treba osamiti (zavarovati), tako
da bi ljudstvo lahko prihajalo, druge stvari pa bi se dogajale
vsaj sto metrov od brega.« »Ko ste danes prihajali na oddajo,
ste rekli – koliko avtomobilov je tukaj!« »Ja, čudovito, nekoč
smo bili popolnoma sami s par ljudmi, no, tisto, kako bi rekel, naše priporočanje in hvala o jezeru sta se počasi vendarle
tako razširila, da je danes na jezeru velika množica ljudi iz mesta in uživa, včasih se drsajo po njem, drugič uživajo sonce,
nekateri pa seveda iščejo drugačne zabave, tam nekje pri polni mizi. Vendarle večina, lahko rečem, danes uživa resnično
neznansko lepoto jezera, ki se neprestano spreminja. Lahko
je nekoliko dni še suho, po hudem deževju pa do polne mere
naraste. Sam sem ga videl, kako je v tistem času, ko sem bil na
Otoku in šel do Cerknice, naraslo za pet centimetrov. Bilo je to
sicer po hudem deževju, a vendarle je bilo tako.«
Tretjič se je Janez Pirš obrnil na očeta, rekoč: »Pred leti ste dejali:
"Roke proč od Cerkniškega jezera, čarovniški vajenci!" Se spominjate te misli?« »Seveda. danes drži čisto kratek stavek – dajte, vrnite jezeru, kar je njegovo! danes pa jezero ni več sámo,
ampak ima celo betonski zid pred Veliko Karlovico, ki ovira najlepši in najmogočnejši prizor, kar ga je mogoče na jezeru najti,
ko se ob veliki vodi vidi célo reko teči v goro, in ne iz gore, kot
smo navajeni na Gorenjskem ali drugod. To je tam, medtem
ko je tukaj ob polnem jezeru res grozno videti izginjanje reke
skozi dvanajst metrov širok jamski obok v črno temo.« Oddajo
je zaključila pesem Jožeta Udoviča Vonj pokošene trave v interpretaciji Borisa Kralja.
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Jošt Stergaršek
Zakaj smo se tako obsežnih in tveganih
projektov sploh lotili?

Narava Notranjskega parka je čudovita, a – kot povsod – v
nenehnem spreminjanju. Spremembe imajo ponekod pozitiven vpliv nanjo, drugje pa prinašajo neželene posledice.
Slovenija se je z vstopom v evropsko unijo obvezala najbolj
ohranjene dele naše dežele ohraniti zanamcem. da vemo,
kateri deli narave so tako izjemni, da jih moramo ohranjati,
so bila razglašena območja Nature 2000. Skladno z obljubo Slovenije želimo tudi v Notranjskem parku na eni strani
ohranjati dobre prakse gospodarjenja in s tem veliko biotsko pestrost tega naravnega bisera, na drugi strani pa popraviti ali vsaj omiliti negativne posledice nekaterih dejanj,
ki so se s časom izkazala za neustrezna.

mehanizma LIFe, s katerim bi presihajočemu jezeru vrnili
delček edinstvenosti, ki smo mu jo odvzeli z omenjenimi
osuševalnimi posegi. Na koncu nam je na podlagi podrobnega poznavanja območja in tukajšnje narave ter z vztrajnostjo ekipe, ki je projekt pripravljala, uspelo dobiti zeleno luč
za projekt in evropska sredstva, potrebna za izvedbo tako
obsežnega in drznega projekta. S tem projektom smo se
osredotočili na obnovo nekdanjih okljukov Stržena v Ključih. Lotili smo se ponovne vzpostavitve struge v dolžini 2
km, obenem pa zasuli osuševalni kanal, dolg 0,5 km. Še pred
zasutjem ravnega kanala smo iz njega s strokovno pomočjo
Zavoda za ribištvo in Ribiške družine Cerknica previdno izlovili ribe in rake ter jih premestili v nove okljuke.

ena od teh posledic je spremenjen vodni režim presihajočega Cerkniškega jezera. S ciljem osušiti območje tega jezera,
predvsem z namenom pridobitve površin z bolj kakovostno
krmo za živino, so ljudje želeli vodo čim hitreje spraviti s tega
kraškega polja. Največje spremembe v dinamiki presihanja
Cerkniškega jezera so dosegli s spremembami vhodov v ponorne jame, hitrejšim odtekanjem vode, pa tudi s spreminjanjem vijugajočih strug v ravne kanale.

Pred prečrpanjem vode iz izravnanega kanala v meandre Stržena so strokovnjaki iz
Zavoda za ribištvo in člani RD Cerknica izvedli izjemno delo: vse ribe in rake so varno
ter previdno premestili v nove okljuke, tako da po zasutju ravne struge nobeno bitje
ni izgubilo življenja. (foto: Jošt Stergaršek)

Območje Stržena v Ključih tik pred zgodovinskim dogodkom, ko je voda po več kot tri četrt
stoletja spet lahko stekla po strugi, ki si jo je Stržen sam urezal. Izvedba tako obsežnega
posega v kratkem času, ki je bil na voljo, je zahtevala težko gradbeno mehanizacijo, grobe
posledice strojnih del pa so zato jasno vidne. A gola, nezasedena tla v naravi pomenijo
novo priložnost in ne bo dolgo, ko bodo rastlinske združbe prostor na kopnem in v vodotoku
zasedle in ga spremenile v dom množici drugih organizmov. (foto: Jošt Stergaršek)

Kaj smo v glavnih aktivnostih
projekta izvedli?

Notranjski regijski park je že v letu 2009 izvedel pilotno obnovo zgornjih delov vodotokov Goriški Brežiček in Tresenec.
Ta dva vodotoka smo v naravne okljuke preusmerili na skupni dolžini 1,2 km, uspeh obnove pa se po dvanajstih letih
kaže v preporodu tamkajšnje narave. Leta 2015 smo se lotili
priprave naravovarstvenega projekta v okviru finančnega

Po uspešnem izlovu rib iz zgornjega dela kanala so se delavci lotili zasuvanja kanala.
Začeli so na zgornjem koncu in ves čas sproti ven črpali vodo, da je je v zemlji ostalo čim
manj. Nasuto zemljo so s težkimi stroji tudi dodobra pretresli in potlačili. V prihodnjih letih
lahko pričakujemo hitro zaraščanje z novim rastjem in takrat bo to območje končno
vrnjeno v naravno stanje. (foto: Eva Kobe)

Po izvedenih delih na tem delu je struga zdaj trikrat daljša
od dolžine kanala pred začetkom projekta, okljuki Stržena
pa zdaj držijo dvakrat več vode, kot je je kanal, saj so plitvej-

Foto: Tine Schein

OBNOVA NEKDANJIH OKLJUKOV STRŽENA 
ZAKAJ IN KAJ BOMO IMELI OD TEGA?
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ši. Pravzaprav smo sočasno uspešno prijavili tudi projekt
reaktivacije okljukov Stržena – največjega in najdaljšega
vodotoka na Cerkniškem polju – na območju Belega brega. Obnovo teh okljukov smo izvedli v okviru projekta Kras.
Re.Vita, financiranega iz kohezijskih sredstev. Na tem delu
Stržena se je aktiviralo skoraj 2,5 km zasute struge, zasulo pa
kanal, v katerega so v preteklosti speljali vodo Stržena, dolg
0,6 km. Na tem delu Stržena zdaj okljuki držijo več kot trikrat
več vode, kot je je bilo v kanalu pred projektom.

polja se bo predvidoma poznalo zgolj lokalno, Cerkniško jezero zaradi teh posegov ne bo presihalo manj pogosto ali kasneje kot do sedaj. Tako se bo poleti jezersko dno, poraščeno
z različnimi rastlinskimi združbami, kosilo enako kot v zadnjih
letih. Več vode v tem delu Stržena bo predvsem pomenilo, da
se bo voda tu zadržala vse leto, tudi v sušnih obdobjih. Na
ta način bodo obnovljeni okljuki predstavljali zatočišče za vodne organizme v zanje ekstremno težkih časih, ko je Cerkniško jezero prazno.

V obeh projektih skupaj smo torej strugo podaljšali za 4,5 km.
če od tega odštejemo zasuta kanala, namenjena hitrejšemu
odtekanju vode, v dolžini 1 km, je danes Stržen ponovno daljši za 3,5 km. Povedano drugače – od časa med obema vojnama do začetka projektov LIFe Stržen in Kras.Re.Vita je bila
struga Stržena na območju Ključev in Belega brega krajša za
več kot štirikrat, do roba poln Stržen pa je takrat vseboval več
kot dvakrat manj vode, kot je vsebuje danes.

Poleg tega bo ob prihajajočih posledicah globalnega segrevanja, h kateremu velik, če ne že levji delež prispevamo ljudje s svojimi dejavnostmi, vsaka kaplja vode pomembna. Več
vode bo omogočalo rast tukajšnjega rastlinja tudi v letih, ko
bo drugod po Sloveniji rast rastlin zaradi suše slabša.

Obnovljena okljuka Stržena v Ključih in dobro razvidna prejšnja ravna struga,
ki smo jo zasuli. (foto: NRP)

V desetletjih po preusmeritvi struge Stržena iz naravnih okljukov v kanal so se v in ob njem
naselili organizmi ter vzpostavili čudovite rastlinske in živalske združbe, zato podoben
rezultat pričakujemo v in ob reaktiviranih okljukih Stržena. Popolno renaturacijo okljukov
Stržena bo tako vodila narava sama, z opisano projektno akcijo smo ji le omogočili,
da se razživi na območju, kjer se je nekdaj že bohotila. (foto: Jošt Stergaršek)

Kaj bo ta poseg prinesel naravi in kdaj?

Zakaj spreminjati preteklo delo ljudi?

Več vode in počasnejše odtekanje s tega dela Cerkniškega

Ta vložek je dolgoročna naložba, saj tako enkratnih območij
narave, kot je Notranjski regijski park, v gosto naseljenih delih
sveta, kot je evropa, drastično primanjkuje. Pristna in pestra
narava pa je med prebivalci industrializiranih delov sveta vse
bolj iskana turistična destinacija.

Veliko večja površina in prostornina vode v Strženu pomenita
več prostora za rastlinski in živalski svet, več prostora pa pomeni večje populacije – večje število osebkov posameznih
vrst, ki na tem območju živijo. Več organizmov prispeva k bolj
učinkovitemu čiščenju vode. Značilnost vodnih teles je namreč tudi njihova samočistilna sposobnost, procese naravnega čiščenja vode pa ljudje posnemamo v čistilnih napravah.
Organizmi čistijo vodo tako, da organske in anorganske snovi
privzemajo iz vode in jih vgrajujejo v svoja telesa. Organske
snovi porabljajo t. i. heterotrofni organizmi – del bakterij,
glive in živali; anorganske snovi pa porabljajo t. i. avtotrofni
organizmi – del bakterij in rastline, ki iz teh snovi in z izkoriščanjem različnih virov energije (kemijsko vezana energija, svetlobna energija) proizvajajo organske snovi, ki so nato hrana
za heterotrofne organizme. Tako snovi v ekosistemu krožijo in
več kot je organizmov, bolj učinkovito je kroženje.

Le 10 dni po renaturaciji so si svoje luknjaste domove v bregovih obnovljenih okljukov
napravili potočni raki. (foto: Jošt Stergaršek)

Osuševalni posegi v preteklosti so bili izvedeni z dobrim namenom – pridobiti boljšo krmo in s tem zagotoviti dovolj
hrane za rastoče število prebivalcev vasi ob presihajočem
Cerkniškem jezeru. V zadnjih letih pa raziskovalci po svetu
spoznavajo, da so ekosistemi, v katerih naravni procesi nemoteno potekajo, nepogrešljivi za nemoteno delovanje vsega
planeta. Mokrišča – zibke raznovrstnosti živega sveta, naravne čistilne naprave ter območja, ki nudijo ljudem oddih od
tempa moderne človeške družbe in stik z naravo, pa so sploh
neprecenljiva. Zato je mogoče v današnjih dneh, ko smo ljudje določena območja namenili intenzivnemu kmetovanju
in nam hrane zaenkrat ne manjka, na krajih, kot je Cerkniško
jezero, napor in sredstva vložiti v obnovo narave in procesov,
ki tu potekajo.

Za konec še misel Mahatme Gandhija, ki je s svojim delom
korenito spremenil delo ljudi, ki so pred njim krojili politiko
Indije in okolice, in je bil kot ostali veliki ljudje desetletja pred
svojim časom, zato njegove ideje še danes ostajajo aktualne:
»Veličino naroda in njegovega moralnega napredka lahko sodimo po tem, kako ravna s svojimi živalmi.« Ker vemo, da obstoj živali brez rastlin in drugih organizmov ni mogoč, lahko
njegovo misel razširimo na vso naravo. In seveda na vas, ki to
berete, in na vse druge ljudi.
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INTeRVJU:

Boris Majerle: Renaturacija Stržena je čudovito dejanje!

O najnovejšem posegu v jezero,
obnovi okljukov Stržena, se med
domačini krešejo različna mnenja.
Kakšno je vaše?
To je bilo čudovito dejanje! Spet se je
ustvaril nov zalogovnik vode, kar je še
posebej pomembno za zgornji del jezera, ki nima požiralnikov. Pri spremenjenih padavinskih režimih v zadnjih letih
je to dodatna varovalka, da bi jezero
počasneje presihalo. desetletja se je
ribe na jezeru praviloma prvič reševalo
konec junija. Zadnja tri leta pa to počnemo že zelo zgodaj, v marcu, in vse, kar
se drsti, sploh mladice ščuk, vse gre »v
maloro«. Mladice so še premajhne, da bi
splavale z vodo, in to je zanje usodno. Po
vijugah teče voda počasneje in zato bo
morda vodostaj malo počasneje upadal.

Kako se to odraža na terenu,
pri reševanju?

Foto: Eva Kobe

Moja naloga je voditi ekipo za reševanje
rib v Vodonosu in tam delo poteka 24 ur
ali še dlje. že večkrat se nam je zgodilo,

da smo po končani akciji mreže oprali, potem
pa nas je opral še dež.
če bi dež prišel le nekaj
ur prej, reševanje ne
bi bilo potrebno. Zato
vsak dan, vsaka ura, ki
bo pridobljena zaradi
obnovljenih okljukov,
pomeni, da lahko pravočasno pride dež in
reši ribje mladice.

Foto: Jošt Stergaršek

Boris Majerle – Bore že 20 let
vodi in koordinira reševanje rib v
Vodonosu. Ribič po duši in srcu je
že od malih nog, zato mu ni vseeno,
ko zadnja leta skupaj s kolegi iz
Ribiške družine Cerknica opaža
drastične upade ribjega življa.
Zaradi vse več in vse bolj zgodnjih
suš. Dolgih suš. Zaradi preteklih
posegov v Cerkniško jezero in
sprememb padavinskega režima.

Cerkniški ribiči so pri izlovu rib in rakov iz ravne struge Stržena, ki je bila kasneje

zasuta, odigrali izjemno pomembno vlogo. Boris Majerle na sliki v rdeči majici.
Ste že opazili kakšno
spremembo? Okljuki
v Ključih so bili
Bo zaradi sušnih obdobij potreben
namreč izkopani že leta 2019.
drugačen način reševanja na jezeru?
Zares bomo lahko rekli, da se bo vpliv re-

naturacije Stržena poznal šele čez nekaj
let. a vendarle je res: pred renaturacijo je
za ribiče veljalo – ko merilna postaja dolenje Jezero kaže vodostaj v višini 130 cm,
bo Vodonos v dnevu ali dveh presahnil.
Letos spomladi pa ob vodostaju 130 cm
voda v Vodonosu ni presahnila kar 7 dni.
Reševanja rib tu potem sploh ni bilo, saj
je jezero sedmi dan napolnil dež. a takrat
okljuki na Belem bregu še niso bili zaključeni. Ko pa so zdaj dela končali še tam, je
zalogovnik vode še večji in upam, da se
bo to še malo bolj poznalo.

Vam in vašim kolegom iz RD
Cerknica je park izjemno hvaležen
za vaše znanje in pomoč pri izlovu
rib pred zasutjem izravnanega
kanala Stržena. Dejansko ste tudi vi
sodelovali pri renaturaciji.

Radi smo se pridružili akciji. Najprej smo
pomagali pri izlovu rakov, potem pa
smo imeli tri akcije,
ko smo morali, takoj
ko so izčrpali vodo
iz kanala, čim hitreje
preseliti ribe tja, kjer
je voda bila. Rib je bilo
ogromno, mladic pa
žal res izjemno malo.
Se vidi, da že 3 leta ni
bilo prave drsti ščuk.
Rakov pa je bilo veliko. In zdaj, ko so okljuMajerle med reševanjem rib v Vodonosu. Letos spomladi ob vodostaju 130 cm voda
ki reaktivirani, se je
v Vodonosu ni presahnila kar 7 dni. Reševanja rib tu potem sploh ni bilo, saj je jezero
naselitveno območje
sedmi dan namočil dež. Zaradi renaturacije Stržena? Najverjetneje, a več bo pokazal čas.
zanje še povečalo.

Stalnega vodostaja na jezeru ni mogoče zagotoviti. Je pa varianta, o kateri se
pogovarjamo ribiči – montažni jezovi.
Fiksna držala za začasni jez, ki se ga zapre samo za čas, ko je vodostaj nizek.
To bi se postavilo, ko bi se vodna gladina nižala, takoj ko bi jezero presahnilo,
pa bi začasni jez umaknili. če začasno
postavljenega jezu ne bi umaknili, bi
voda ob naraščanju izdrla svojo pot
drugje in naredila nov kanal, kar bi bilo
slabo. Zdaj običajno zabijemo kole, a jih
je treba vsakič popravljati, nadomeščati. Zadnjih nekaj reševanj sploh nismo
več zagrajevali, ampak smo čakali, da je
voda sama upadla. To pa je akcijo reševanja časovno podaljšalo za dvakrat.

V javnosti se pojavljajo tudi
predlogi, naj se jezero vrne v
povsem naravno stanje, brez
zapornic in nasipov.
Treba bi bilo poiskati kompromisno
varianto. Vsaj en zalogovnik vode
mora biti in to vlogo jez v Rešetu dobro opravlja. Mislim, da je renaturacija prava pot. Izravnane so bile tudi
struge žirovniščice, Lipsenjščice in
tako naprej. Vsak dodaten okljuk bi bil
dobrodošel, saj bi pomenil daljši čas
upadanja jezerske vode. Vode se ne da
ustaviti, lahko pa omogočimo, da se
čim dlje ohrani, da zadržimo več mladic, da bo čim več ribjega življa. Ribe
so hrana za ptice, in če imajo te dovolj
hrane, da preživijo, so hrana naprej v
prehranjevalni verigi. Nekje na koncu
te verige pa smo mi, ljudje.
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Govori se, pravijo, da, sprašujem se ...
Na družbenih omrežjih se je zaradi nenavadne
objave na Wikipediji (njen avtor je geograf, znan
kot pokrajinski fotograf, Boštjan Burger) pojavila
razprava o tem, ali je Cerkniško jezero res šele
drugo največje presihajoče jezero v Sloveniji,
saj naj bi bilo na prvem mestu Ljubljansko
barje. Kot strokovna in izobraževalna institucija
Notranjski park pojasnjuje:

2. Za kraška polja je značilna površinska hidrologija občasnega ojezerjevanja. Dna teh kotanj so neposredno v poplavni
oziroma zasičeni coni kraškega vodonosnika, zato so lahko
občasno ali stalno ojezerjena. Pojavu občasne ojezeritve na
kraškem polju rečemo tudi presihajoče jezero.

Poplave na Ljubljanskem barju lahko javnost kaj hitro zavedejo, saj so na prvi pogled podobne vsakoletnim ojezeritvam na
kraških poljih. A vzroki poplav na Ljubljanskem barju se v resnici
skrivajo v barjanski ravnici, reki Ljubljanici, njenih pritokih in v
visoki talni vodi na obrobnih delih Ljubljanskega barja. Na razdalji med Vrhniko in Ljubljano ima reka Ljubljanica manj kot
metrski padec in s tako počasnim tokom v času poplav ne more
odvajati množice voda, ki se stekajo vanjo. A če se razliva, še ne
pomeni, da gre za presihajoče jezero. Poglejmo, zakaj ne:
1. Za kraška polja je značilno, da gre za z vseh strani zaprte
kraške depresije/kotanje s podzemeljskim odtokom vode. V
vseh kraških poljih deluje kraška hidrologija, kar pomeni, da
je odtok s polj podzemni – skozi kraški vodonosnik. Ljubljansko barje zato ne dosega morfometričnih kriterijev za kraško
polje, saj odtok Ljubljanice z Ljubljanskega barja ni kraški,
ampak se omenjena reka izliva v reko Savo.

Odkar se izvajajo sistematične uradne meritve (od leta 1954 dalje), je bila najvišja
gladina Cerkniškega jezera izmerjena konec novembra 2000. Njegova površina je bila
26 km². Jezera z večjo ojezerjeno površino v Sloveniji ni. Na fotografiji Benetek.
(foto: Tomaž Perko)

LASTNIKOM ZEMLJIŠČ, KI STE NAM PRIJAZNO IN RAZUMEVAJOČE DOVOLILI TER
OMOGOČILI OBNOVO OKLJUKOV NA STRŽENU:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomaž Mele
Ivana Mulec
Francelj Mulec
Matjaž Lovko
Lidija žnidaršič
Sonja Kovšca
Franc Lunka
Špela Škerbec
Boris Plos
Viktor Ponikvar
Miroslav Šepec
Miroslav Prevec
Bernarda Okoliš
Marija Kočevar
Ivana Turk
župnija Grahovo
Bojan avsec
Marija ana Kocjančič

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdenko Šumrada
Janez Šumrada
Tone Srpan
Frančišek Matičič
Jakob Komidar
Jernej Slapernik
Viktor žnidaršič
Jana Slevec
Janez Sterle
Franc Mlakar
Zdenka Mulc
ana Mele
Robert Hace
aleksander Hace
Milena Hace
andrejka Truden
anton Mlakar
Stane Kandare

•
•
•
•
•

anica Kočevar
Julijana avsec
Stanislav Tavzelj
ana Zadel
Štefanija Urbiha

Posebna zahvala za dodatno
nesebično pomoč:
• agrarni vaški skupnosti
Gorenje Jezero
• darji andrejčič
• Nevenki Lekšan
• andreju Janežiču
• Matildi Janežič
• Matjažu debevcu
• Janezu Škerbcu
• Francu Kandaretu.

Križanka

KAKO
DO NAGRADE:

NAVPIČNO:
1. Ime potoka pri Lipsenju. 4. Intervencija (sinonim). 5. Najnižja oblika človeškega znanja,
ki ne potrebuje dejstev in razumevanja [Platon, 427 – 347 pr. n. št.]. 6. Čas ženitovanja
jelenjadi 8. Proces, v katerem mikroorganizmi pretvorijo sladkor v alkohol. 9. Dopolnitev
veljavnega zakona. 10. Potok, ki teče čez Grahovo. 12. Nasprotje za negativen. 13.
Prebivalci vasi Otok.

V prejšnji križanki nam jo je zagodel tiskarski stroj, zato je je delček manjkal. Za neželeno napako se vam iskreno
opravičujemo. Veseli smo, da ste jo kljub temu številni med vami uspeli rešiti, saj smo prejeli obilo pravilnih
rešitev. Kako do nagrade tokrat: geslo križanke (izpisano na osenčenih sivih poljih) napišite na dopisnico in jo pošljite na
naslov: Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica; s pripisom »Nagradna križanka«; najkasneje do ponedeljka, 24. 1.
2022. Pošiljatelji prvih 10 dopisnic s pravilno napisanim geslom bodo po pošti dobili nagrade presenečenja. POHITITE!

Foto: Eva Kobe

VODORAVNO:
2. Vsakoletni pojav Cerkniškega jezera, ko voda polni jezero. 3.
Razmnoževanje pri ribah. 5. Okljuki. 7. Ime vodotoka na Cerkniškem
jezeru, ki ga je NRP leta 2008 renaturiral. 11. Sistem odnosov med
živimi bitji in neživo naravo. 14. Oprašitev (sinonim). 15. Planota
severno od Cerknice.

